
 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ОСТЕРСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ  

вул. 8 Березня, 7 а , м.. Остер , Козелецький р-н, Чернігівська обл, 17044,  тел. (046-46) 4-32-82, 4-34-92 , факс  (046-46) 4-35-36   

 E-mail: Oster_budtex@cg.ukrtel.net , код ЄДРПОУ 01355708 

 
 

 

11.04.2016 № 136 

На №   від  
 

                                                             

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про  акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або 

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Остерський коледж будівництва та дизайну 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 01355708 

1.3. Місце  знаходження: 17044, Чернігівська обл.,  Козелецький район м. Остер,   

 вул. 8 Березня, 7а 

2. Предмет закупівлі:  

2.1. Найменування предмета закупівлі послуг  (код ДК016:2010  35.30.1)- пара 

та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (виробництво, 

транспортування, постачання теплової енергії для опалення).  

2.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг    
 

Лот 1  388.32 Гкал, 

Лот 2  243.1079 Гкал  
  

 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг. 

 Лот 1 Остерський коледж будівництва та дизайну: 

м.Остер вул. Незалежності 50 Козелецького району Чернігівської області 

  Лот 2 Остерський коледж будівництва та дизайну: 

м.Остер вул. 8 Березня 7 а Козелецького району Чернігівської області 

 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 

 Лот 1січень-грудень  2016 р. 

 Лот 2січень-грудень  2016 р. 
 

 

3. Процедура закупівлі    переговорна процедура закупівлі 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі  Уповноваженого органу з питань 

закупівль. 

04.04.2016 р., № 64 (04.04.2016)-094735  

  

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                        

М.В.Макаренко 

                                                                                               

Сакір Н.В. 

                                                                                            

вул..Шкільна,1 А 

                                                                                            

с.Сираї 

                                                                                            

Козелецький район 

                                                                                            

Чернігівська обл. 

 

 Відділ освіти Козелецької 

райдержадміністрації   повідомляє, 

що документи , які свідчать про 

надання Вашій сім'ї у 1986 році 

житла за адресою  вул..Шкільна,1 А, 

с. Сираї Козелецького району 

Чернігівської області відсутні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                        

М.В.Макаренко 

                                                                                               

Сакір Н.В. 

                                                                                            

вул..Шкільна,1 А 

                                                                                            

с.Сираї 

                                                                                            

Козелецький район 

                                                                                            

Чернігівська обл. 
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5. Учасник-переможець (учасники переможці) 

 5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.  

       Корпорація «Українські атомні прилади та системи» 

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний  номер облікової картки платника податків  

32526191 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 

фізичної особи), телефон, телефакс . 

03127 м.Київ , пр-т 40 річчя Жовтня, буд. 100/2 тел.(044)529-22-96 

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, 

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури  закупівлі):   

628000.00 грн з ПДВ (цифрами) 

(шістсот двадцять вісім тисяч 00 коп.) (словами) 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової 

пропозиції) 8 квітня  2016 р. 

 

8. Строк , протягом якого має бути укладений договір про закупівлю  (рамкова 

угода) 

  

  

  

 

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                   Газукін М.Д. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ОСТЕРСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА ТА  ДИЗАЙНУ  

вул. 8 Березня, 7 а , м.. Остер , Козелецький р-н, Чернігівська обл, 17044,  тел. (046-46) 4-32-82, 4-34-92 , факс  (046-46) 4-35-36   

 E-mail: Oster_budtex@cg.ukrtel.net , код ЄДРПОУ 01355708 

 
 

 31 березня 2016 №  

На №   від  
 

 

 ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування  переговорної процедури закупівлі   

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Остерський коледж будівництва та дизайну 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 01355708 

1.3. Місце  знаходження: 17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н  м. Остер, 

       вул. 8 Березня, 7а 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 00492 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса,  номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):  

Кулик Віктор Омелянович - заступник директора з навчальної роботи,  

17044, Чернігівська обл., м. Остер,  вул. 8 Березня, 7а, 

телефон (04646)  4-34-90,  факс (04646)  4-35-36. 

e-mail  oster_budtex @ cg.ukrtel.net 

 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі 628000,00грн. (шістсот двадцять вісім  тисяч грн.00 коп) 

 

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація 

про закупівлю (у разі наявності): відсутня 

 

 

4. Інформація про  предмет закупівлі: 

4.1.Найменування предмета закупівлі:   (код ДК 016-2010 35.30.1) пара та 

гаряча вода; постачання пари та гарячої води (виробництво, транспортування, 

постачання теплової енергії для опалення)  

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг :  

    Лот 1  388.32 Гкал 

    Лот 2   243.1079 Гкал 
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4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   

        Лот 1 Остерський коледж будівництва та дизайну: 

        м.Остер вул.Незалежності 50 Козелецького району, Чернігівської обл. 

        Лот 2  Остерський коледж будівництва та дизайну: 

        м.Остер вул. 8 Березня 7а Козелецького району, Чернігівської обл. 
 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг товару:   

           Лот 1 січень-грудень 2016 р. 

           Лот 2 січень-грудень2016 р. 
 

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні 

телефони учасника (учасників) з яким (якими) проведено переговори.  

 

Лот 1 Корпорація «Українські атомні прилади та системи» 

03127 м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, буд. 100/2,  тел. (044) 529-22-96 

Лот 2 Корпорація «Українські атомні прилади та системи» 

03127м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, буд. 100/2,  тел. (044) 529-22-96 

 

6. Інформація  про ціну  пропозиції:  

Лот 1 – 250, 237 тис.грн. з ПДВ (двісті п’ятдесят  тисяч двісті тридцять сім грн.) 

Лот 2 – 377,763 тис.грн. з ПДВ (триста сімдесят сім тисяч сімсот шістдесят три 

грн.) 

7. Умова застосування переговорної процедури: 

Відсутність конкуренції ( у тому числі з технологічних причин) на відповідному 

ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може буди укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.  

 

8. Додаткова інформація. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів   Кулик В. О. 
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                                                 ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 

  1.  Замовник : 

1.1. Найменування: Остерський коледж будівництва та дизайну 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01355708 

1.3. Місцезнаходження:  17044, Чернігівська обл., м. Остер,   

 вул. 8 Березня, 7а 

 1.4.  Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).  Кулик Віктор 

Омелянович - заступник директора з навчальної роботи, 17044, Чернігівська 

обл., Козелецький р-н, м. Остер, 

 вул. 8 Березня, 7а, телефон (04646)  4-34-90, факс (04646)  4-35-36, e-mail   

Оster_budtex @ cg.ukrtel.net 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника. 

28.03.2016 року 

 

2. Інформація про предмет закупівлі. 

 

2.1. Найменування предмета закупівлі: «Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води» (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії 

для опалення) (код ДК 016-2010  35.30.1) 

 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:   

        ЛОТ 1- 388.32 Г кал. 

       ЛОТ 2- 243.1079 Г кал. 

2.3. Місце поставок товарів, виконання робіт чи надання послуг :  

       ЛОТ 1  Остерський коледж будівництва та дизайну 

м.Остер вул. Незалежності 50  Козелецького району, Чернігівської 

обл. 

      ЛОТ 2  Остерський коледж будівництва та дизайну 

м.Остер вул. 8 Березня 7- а  Козелецького району, Чернігівської обл. 

 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, чи надання послуг:   

       ЛОТ 1    січень-грудень 2016 р. 

      ЛОТ 2    січень-грудень 2016 р 

3. Інформація про учасника процедури закупівлі:  

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної       особи: 

  ЛОТ 1- Корпорація «Українські атомні прилади та системи» 
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  ЛОТ 2- Корпорація «Українські атомні прилади та системи» 

 

3.2. Код за ЄДРПОУ /реєстрацій номер облікової картки платника податків:   

     ЛОТ 1  32526191 

    ЛОТ 1  32526191 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи, або місце проживання фізичної особи 

телефон, телефакс:  

 ЛОТ 1      03127,  м. Київ,  пр-т 40 річчя Жовтня , буд.100/ 2 телефон (044)529-

22-96 

      факс (044)501-61-78 

ЛОТ 2     03127,  м. Київ,  пр-т 40 річчя Жовтня , буд.100/ 2 телефон (044)529-

22-96 

      факс (044)501-61-78 

4. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.   

Відсутність конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи 

чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним  

постачальникам (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи. 

 

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури 

закупівлі в одного учасника:  

 на ринку централізованого постачання теплової енергії  Корпорація  

« Українські атомні прилади та системи» займає монопольне становище, 

частка 100% і включено до переліку суб’єктів природних монополій 

Чернігівської області, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 28.11.2012 року №874-р. На підставі вищезазначеного 

Остерському коледжу будівництва та дизайну необхідно укласти договір з 

Корпорацією « Українські атомні прилади та системи» на постачання 631.4279 

Гкал теплової енергії на загальну суму  628000.00 грн. з ПДВ 

6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі у одного учасника: 

6.1. Копія  договору про створення спільної діяльності. 

6.2. Копію виписки про державну реєстрацію   

6.3. Витяг з единого реєстру юридичних осіб. 

6.4. Копія ліцензії на впровадження діяльності по наданню послуг з постачання 

теплової енергії. 

6.5.Копія ліцензії на транспортування теплової енергії магістральними та 

місцевими  тепловими мережами 

6.6. Копія ліцензії на виробництво теплової енергії 

6.7.Копія ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, 

ТЕЦ, ТЕС,АЕС когенераційних установах та установах з використанням 

нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії. 

6.8. Постанова НКРЕКП №2820 від 19.11.2015 р. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                      В. О. Кулик 
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ПРОТОКОЛ  № 4     

проведення переговорів між Остерським коледжем будівництва та дизайну та корпорацією  

щодо «Українські атомні прилади та системи» 
закупівлі теплової енергії   

 

«__28_»_березня__ 2016року                                                                 м. Київ 
 

ПРИСУТНІ: 
 

Від Замовника: 

Заступник директора з  

навчальної роботи   В. О. Кулик 

Бухгалтер  С. Л. Матькова 
 

Від Учасника: 

Директор з фінансів                                                                  Ю.О.Михайленко 

Всього - _3_ осіб. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
  

Розгляд питання щодо проведення закупівлі товару, зазначеного в Державному 

класифікаторі продукції та послуг ДК 016 : 2010 під кодом 35.30.1, а саме теплової енергії за 

процедурою закупівлі в одного учасника. 
 

СЛУХАЛИ: 

Заступника директора з навчальної роботи В. О. Кулика, який повідомив про 

необхідність закупівлі теплової енергії  

- для ЛОТ 1: централізоване опалення: гуртожиток № 1, гуртожиток №2 

- для ЛОТ 2: централізоване опалення: Учбовий корпус, їдальня  
Відповідно до Закону України від 01.06.10 № 2289 – VI «Про здійснення державних 

закупівель» (далі – Закон) окремими законами України визначаються особливості здійснення 

закупівлі теплової енергії. Враховуючи відсутність окремих законів, що регламентують 

здійснення закупівлі теплової енергії закупку останньої необхідно здійснювати у 

відповідності до вимог Закону. 

Так, у Замовника виникає необхідність придбання теплової енергії за процедурою закупівлі в 

одного учасника – корпорація «Українські атомні прилади та системи» 
УХВАЛИЛИ: 

Погодити обсяг та ціну договору про закупівлю теплової енергії на січень - грудень  

2016рік:  

ЛОТ 1 

 - обсяг становить – 388.32Гкал; 

- ціна договору про закупівлю становить суму 250 237,00. грн. 

- строк поставки – січень - грудень  2016 рік 

- найменування предмету закупівлі – код 35.30.1 «Пара та гаряча вода; 

постачання пари та 

  гарячої води» (виробництво, транспортування, постачання теплової 

енергії для опалення) 

ЛОТ 2 

- обсяг становить – 243.1079 Гкал; 

- ціна договору про закупівлю становить суму 377 763,00. грн. 

- строк поставки – січень - грудень  2016 рік 

- найменування предмету закупівлі – код 35.30.1 «Пара та гаряча вода; 

постачання пари та 
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  гарячої води» (виробництво, транспортування, постачання теплової 

енергії для опалення) 
Від Замовника: 

Заступник директора з  

навчальної роботи   В. О. Кулик 

Бухгалтер   С. Л. Матькова 

 

Від Учасник 

Директор з фінансів                                                                 Ю.О.Михайленко 
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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік 

Остерський коледж будівництва та дизайну  
(повне найменування замовника) 

 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -01355708    _ 

Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетн

их 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Підрозділ(и) 

(особа(и)), яких 

планується залучити 

до підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЛОТ 1: централізоване опалення 

гуртожиток № 1, гуртожиток №2 

2282 
Державні 

кошти 
251,237тис. 

грн 

Закупівля 

в одного 

учасника 02.2016 р. 

Остерский 

коледж 

будівництва та 

дизайну 

Кулик В. О. 

 

ЛОТ 2: централізоване опалення 

Учбовий корпус, їдальня.  

2282 
Державні 

кошти 
377,763тис. 

грн 

Закупівля 

в одного 

учасника 02.2016р. 

Остерский 

коледж 

будівництва та 

дизайну 

Кулик В. О. 

 

Всього:   628.000 тис. 

грн 

    

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.02.2016 №   1       (вказується номер і дата протоколу засідання 

тендерного комітету щодо затвердження річного плану) 

Голова комітету з конкурсних торгів            Кулик В. О.            ______________ 

  
(прізвище, ініціали)

   
(підпис) М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів          Матькова С.Л..          ______________ 

  
(прізвище, ініціали)

   
(підпис)

 


